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• 
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ 

STAJ SÖZLEŞME FORMU 

d. işletmede iş yeri stajı yapan öğrencilere, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre ücret miktarı, ücret
artışı vb. konularda iş yeri stajı sözleşmesi imzalamak,
e. Öğrencilerin devam durumlarını izleyerek devamsızlıklarını ve hastalık izinlerini, süresi içinde ilgjli program
başkanlarına iletilmek Uzere Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Mildürlilğü /Meslek Yilksekokulu MUd0rl0ğUne bildirmek,
f. Öğrencilerin stajına ait bilgileri içeren formJarını, staj bitiminde kapalı zarf içinde ilgili Fakülte DekanlığıN0ksekokul
MildilrlilğU/Meslek Yüksekokulu MildürlUğüne göndermek,
g. İş yeri tajında öğrencilere devamsızlıktan sayılmak ve mevzuatla belirlenen

azami devamsızlık süresini geçmemek üzere, ücretsiz mazeret izni vermek, 
h. İş yeri stajı başladıktan sonra personel sayısında azalma olması durumunda da staja başlamış olan öğrencileri, iş yeri stajı
tamamlanıncaya kadar işletmede staja devam ettirmek,
i. Öğrencilerin iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için gerekli önlemleri almak ve tedavileri için gerekli
işlemleri yapmak.

MADDE 19- Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğü veya Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin 
görev ve sorumluluktan: 
a. İşletmede iş yeri stajı yapan öğrenciye, 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesi birinci fıkrasına göre öğrencilerle birlikte
işletmelerle ücret miktarı, ücret artışı vb. konularda iş yeri eğitimi sözleşmesi imzalamak.
b. İş yeri stajı yapılacak programlarda öğrencilerin işletmede yaptıkları etkinliklerle ilgili formların staj başlangıcında
işletmelere verilmesini sağlamak,
c. İşletmelerdeki iş yeri stajının işletme tarafından görevlendirilecek eğitici personel tarafından yapılmasını sağlamak,
d. İşletmelerdeki iş yeri stajının, ilgili meslek alanlarına uygun olarak yapılmasıru sağlamak,
e. Öğrencilerin ücretli ve ücretsiz mazeret izinleriyle devam-devamsızlık durumlarının izlenmesini 
sağlamak,
f. İşletmelerde iş yeri stajı yapan öğrencilerin sigorta primlerine ait işlemleri Yönetmelik esaslarına göre yürütmek,
g. İşletmelerde yapılan iş yeri stajında amaçlanan hedeflere ulaşılması için işletme yetkilileriyle iş birliği yaparak gerekli
önlemleri almak,

MADDE 20- tş yeri eğitimi gören öğrencilerin görev ve sorumlulukları: 
a. İş yerinin şartlarına ve çal ışına düzenine uymak,
b. İş yerine ait özel bilgileri üçüncü şahıslara iletmemek,
c. Sendikal etkinliklere katılmamak,
d. İş yeri stajına düzenli olarak devam etmek,
e. İş yeri stajı dosyasını tutmak ve ilgili formlan doldurmak.

DiGER HUSUSLAR 
MADDE 21- İşletmelerde iş yeri stajı yapan öğrenciler hakkında bu sözleşmede yer almayan diğer hususlarda, ilgili mevzuat 
hükümlerine göre işlem yapılır. 
MADDE 22- İşletme tarafından öğrenciye aşağıdaki sosyal haklar sağlanacaktır: 
a. ············································· .................................................. . 

b . ................................................................................. ··············· 
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d. ································································································ 
e. ································································································ 
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